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  ثالقُرآِن والحِديفي وساِئُل الثَّباِت 

  

  *المناسيةأمين محمد 

  

  لخصم
وقد أجملت ذلك .  تعالى للمسلم أفضل النتائج مع مختلف الظروف، ورسم له منهجاً متكامالً في الثبات على الحقاهللاكفل 

وأوجزت ذلك في خمس عشرة وسيلة معينة . اليم الكتاب والسنةعمن خالل بيان مواطن الفتن، وكيفية النجاة منها باتباع ت
 اة؛خلقاً ومنهج حي  التزام شرع اهللا والعمل الصالح؛ قراءة وفهماً وعمالًناإلقبال على القرآ: دين اهللا وهيعلى الثبات على 

لى في مواطن  تعا ذكر اهللاة؛ ألن الدعاء هو العبادة الحقيقي الدعاء واللجوء إلى اهللا تعالى،؛تدبر قصص القرآن والتأسي بها
يق المبني  الثقة بالطرط؛ في النفس والبيت واألهل والمحي التربية بأنواعها؛ الحرص على السلوك الصحيح؛الشدة والرخاء

 معرفة ؛المعينة على الثبات، والتخلق بها استجماع األخالق ؛ممارسة الدعوة والعمل بمقتضياتها نة؛على منهج الكتاب والس
بل لإلسالم، ولو  الثقة بنصر اهللا، وأن المستقات؛ االلتفاف حول عناصر الثبل؛غترار به على كل حا وعدم االطل،حقيقة البا

هذا الى . لجنة، وعذاب النار، وذكر الموت التأمل في نعيم ا؛لرجل الصالح واالستفادة من خبرته وصية ا؛عظم سواد الباطل
  .خاتمة اشتملت على النتائج والتوصياتجانب 

  
  مقدمــةال

  
 ونعوذ باهللا من ه،إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفر

ده اهللا فال مضل له، يهمن . شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال 

  .شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
َّقح نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ا الَِّذينها َأيِإالَّ ي وتُنالَ تَمتُقَاِتِه و 

ونِلمسَأنتُم مو1 .َّا النها َأيالَّ ي كُمباتَّقُواْ ر ن ذاسي خَلَقَكُم م
نَّفٍْس واِحدٍة وخَلَقَ ِمنْها زوجها وبثَّ ِمنْهما ِرجاالً كَِثيرا وِنساء 

 اءلُونالَِّذي تَس اتَّقُواْ اللّهو كُملَيع كَان اللّه ِإن امحاَألرِبِه و
 * سِديدا ولُوا قَوالًقن آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ويا َأيها الَِّذي2.رِقيبا

غِْفريو الَكُممَأع لَكُم ِلحصِطين يمو كُمذُنُوب ع لَكُم ولَهسرو اللَّه 
ِظيما عزفَو فَاز افَقَد 3.  
 تكمن أهمية الموضوع في ظهور الفتن، :سبب البحث

والمغريات، وسقوط الناس في مخالفة أوامر اهللا تعالى، 
 حتى صار القابض على دينه وتساهلهم في متابعة النبي

بل تعدى هذا حتى صار الصالح . كالقابض على الجمر
يخشى بذل النصيحة، مما يتراءى للناس أن هذا من التطرف، 

فصار من اللزوم بمكان عند كل ذي لب أن حاجة . رهابواإل
 لذلكالمسلم اليوم لمعرفة وسائل الثبات أعظم من حاجة أخيه 

يضاف إلى ذلك تقلبات الزمان، وندرة اإلخوان،  أيام السلف،
  .وخيانة الخالن، وضعف المعين، وقلة الناصر

 ولما كان الثبات له أسبابه وموجباته لزم :خطة البحث
 فجاء الحديث عن الفتن قبل الكالم عن ، وبيانهكلر ذذك

  :الثبات ووسائله فتم تقسيم البحث على النحو التالي
وفيه ثالثة .  الفتن أنواعها ومواطنها:الفصل األول

المبحث .تعريف الفتن لغة واصطالحاً: المبحث األول: مباحث
  . مواطن الفتن: المبحث الثالث.أنواع الفتن: الثاني

: المبحث األول.  مواطن الثبات ووسائله:نيالفصل الثا
مواطن الثبات : نيالمبحث الثا. تعريف الثبات لغة واصطالحاً

  .ثباتووسائل ال
  .الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات

  
  الفصل األول

  الفتن أنواعها ومواطنها
  الفتنة لغة واصطالحاً: المبحث األول

  
أصل صحيح ون الفاء والتاء والن:  فتن:تعريف الفتنة لغة

. فتن أفتن فتناً: يقال. من ذلك الفتنة، يدل على ابتالء واختبار
 . وفتن الذهب بالنار، إذا امتحنه وهو مفتون وفتين

 . ويقال فتنه وافتنه. الشيطان: والفتان
 ق،أي محر: وشيء فتيناق، الفتن اإلحر: ال الخليلق
  .4 فتين كأن حجارتها محرقةلحرةل: ويقال

قسم أصول الدين، كلية الشريعة اإلسالمية، جامعة مؤتة،  ∗
، وتاريخ 8/3/2004تاريخ استالم البحث . الكرك، األردن

  . 23/12/2004قبوله 
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استمالهم، وفُِتن : ل الناس من باب ضرب فتوناًوفتن الما
 مال عنه، والفتنة للمجهولفي زينته، وافتُتن أيضاً بالبناء 

المحنة والبالء، والجمع ِفتَن، وأصل الفتنة من قولك فتنت 
  .5الذهب والفضة إذا أحرقته بالنار ليبين الجيد من الرديء

سبب إذكاء والفتنة القتال والحرب العمياء الحاصلة ب: قلت
 . 6ناسالشر بين ال

ويمكن إجمال  ،7وقد تنوعت تعريفات الفتنة عند العلماء
االختبار واالمتحان لإلنسان في الشدة والرخاء، " :ذلك بما يلي

وكذلك لفظ البالء مع زيادة في المعنى الذي نريده بلفظ 
وهو الحادث الذي فيه شدة ومشقة ينزل بالمرء ) البالء(

الشرك أو إلقاء الشبهات في " و8"متحانه بهلغرض اختباره وا
. 9"قلوب المؤمنين أو التعذيب كفعلهم ببالل وصهيب وعمار

ما يتبين به حال اإلنسان من الخير والشر، يقال فتن الذهب "و
بالنار إذا أحرقته بها لتعلم انه خالص أو مشوب ؛ ومنه 

  . 10"الفتانة وهو الحجر الذي يجرب به الذهب والفضة
اختبار وابتالء اإلنسان : أن الفتنة في االصطالحوعندي 

في الشدة والرخاء بوسائل مختلفة؛ بعضها من اهللا، وبعضها 
  .من اإلنسان، وبعضها من الشيطان ليتم الحكم عليه

  
  المبحث الثاني

  أنواع الفتن في القرآن ووجوهها
  

إن كلمة الفتنة من المشترك اللفظي الذي ال يكشف معناه 
ل القرينة المرافقة، ولذلك فإن الفتنة ذات معاٍن إال من خال

  .متعددة تزيد على عشرين معنى، كما تقدم
كر بعض المفسرين أن الفتنة اشتملت على خمسة عشر وذ
 :إليك تفصيل شيء منهاو 11وجهاً

 لفظ يطلق على من أشرك باهللا، وجعل معه :الشرك: أوالً
ه كذب وزور وعظُم إثم الشرك ألن. شريكاً في ملكه وتصرفه

وإنقاص لحق اهللا على خلقه، وتنقيص من عظمته سبحانه، 
 ِإن اَهللا ال يغِْفر أن يشْرك ِبه فاستحق فاعله أن ال يغفر له 
ومن اآليات التي وردت . 12ويغِْفر ما دون ذَِلك ِلمن يشاء

 : بمعنى الشرك
ِفتْنَةٌ ويكُون الدين وقَاِتلُوهم حتَّى الَ تَكُون : قوله تعالى

: وقوله تعالى. 14وقَاِتلُوهم حتَّى الَ تَكُون ِفتْنَة13. ٌِللِّه
الْقَتِْل ِمن الِْفتْنَةُ َأشَدو15 .وله تعالىوق :َّواْ ِإلَى ما كُلدر
يِهم من ولَو دِخلَتْ علَ: وقوله تعالى .16هافيِة ُأرِكسواْ نالِْفتْ

ِئلُوا الِْفتْنَةََأقْطَاِرهس ا تَـ ألتََا ثُمما وها ِإالّوثُوا ِبهلَب 
 .17ايرـيِس

كَفَر باهللا يكفُر كُفْراناً، وكفر النعمة وبالنعمة  :الكفر: ثانيا

ألصل وال نكفر ا: ))وال نكفرك((جحدها، وفي الدعاء أيضاً 
إنِّي كفَرتُ بما :  التنزيلنعمتك، وكفر بكذا تبّرأ منه، وفي

وكفر بالصانع نفاه وعطَّل وهو . 18أشْركْتُموِني من قَبل
فََأما الَِّذين في قُلُوِبِهم زيغٌ : كقوله تعالى. 19الدهري والملحد

والِْفتْنَةُ : وقوله تعالى .20فَيتَِّبعون ما تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِْفتْنَِة
 رالْقَتِْلَأكْب ِمن21 . 

 وجهته ومبتغاه إلى  هو إبعاد اإلنسان عن:الصرف: ثالثا
فَِإذَا ُأوِذي ِفي اللَِّه جعَل ِفتْنَةَ : كقوله تعالى. هعكسه أو غير

واحذَرهم َأن يفِْتنُوك : و قوله تعالى. 22النَّاِس كَعذَاِب اللَِّه
كِإلَي َل اللّها َأنزِض معن بع23 .ولة تعالىقو : ْواِإن كَادو
كنَا ِإلَييحِن الَِّذي َأوع فِْتنُونَكلَي24 .  

 ِإزهاق الروح وِإخراجها من غير رغبتها، :القتل: رابعاً
. هاوانُ الناس، وِإال فهو قَدراً أوفي غير أوانها في عرف

وِمِه علَى  فَما آمن ِلموسى ِإالَّ ذُريةٌ من قَ: كقوله تعالى
مفِْتنَهَأن ي لَِئِهممو نوعن ِفرٍف مخَو25.  

 رفع اللوم، فهو معذور أي غير ملوم، :االعتذار: خامساً
فعله أظهر  واعتذر إلّي طلب قبول معذرته، واعتذر عن

وأعذر عذره، واعتذرت منه بمعنى شكوته، وعذَر الرجل 
ك قوم حتى يعِذروا لن يهل": ثصار ذا عيب وفساد، وفي حدي

: كقوله تعالىو. 26أي حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم" من أنفسهم
شِْرِكينا كُنَّا منَا مباللِّه رِإالَّ َأن قَالُواْ و متَكُن ِفتْنَتُه لَم ثُم27 . 

وفضحته ، العيب والجمع فضائح : الفضيحة:سادساً
ضحنا بين ال تف((فضحاً من باب نفع، كشفته، وفي الدعاء 

أي استر عيوبنا وال تكشفها، ويجوز أن يكون المعنى )) خلقك
: كقوله تعالى. 28اعصمنا حتى ال نعصي فنستحق الكشف

 ًئااللِّه شَي ِمن لَه ِلكفَلَن تَم ِفتْنَتَه ِرِد اللّهن يمو29 . 
من خَبر وهو االمتحان، واختبرته بمعنى  :االختبار: سابعاً
محناً من باب نفع اختبرته وامتحنته كذلك، ) حنتهم(امتحنته و
كقوله . 30درمحنة والجمع ِمحن مثل ِسدرة وسواالسم ال

وقوله . 31ونًات ِمن الْغَم وفَتَنَّاك فُوقَتَلْتَ نَفْسا فَنَجينَاك: تعالى
اَل  قَ: و قوله تعالى. 32 ولَقَد فَتَنَّا الَِّذين ِمن قَبِلِهم: تعالى

ِدكعِمن ب كمفَتَنَّا قَو فَِإنَّا قَد33 .وقوله تعالى : ملَهفَتَنَّا قَب لَقَدو
نوعِفر مقَو34 .وقوله تعالى : َِفتْنَةٌ فَال نا نَحقُوالَ ِإنَّمتَّى يح

تَكْفُر35 .وقوله تعالى : تَغْفَرفَاس ا فَتَنَّاهَأنَّم وداود ظَنو
رهب36 .وقوله تعالى : ِهِسيلَى كُرنَا عَألْقَيو انملَيفَتَنَّا س لَقَدو

دكُم َأنَّما َأموالُكُم وَأوالواعلَمواْ : وقوله تعالى. 37جسدا
وقوله . 39وجعلْنَا بعضكُم ِلبعٍض ِفتْنَةً: وقوله تعالى. 38ِفتْنَةٌ
: وقوله تعالى. 40 تَجعلْنَا ِفتْنَةً لِّلَِّذين كَفَروا الربنَا: تعالى
ِإلَى ِحيٍن تَاعمو ِفتْنَةٌ لَّكُم لَّهِري لَعَأد ِإنو41 .  

 من ضلل وضل الرجل الطريق، وضل :اإلضالل: ثامناً
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عنه من باب ضرب ضالالً وضاللةً زل عنه فلم يهتد إليه، 
: جاء القرآن في قوله تعالىهذه لغة نجد وهي الفصحى، وبها 

لَى نَفِْسيا َأِضلُّ علَلْتُ فَِإنَّمقُْل ِإن ض42 . وفي لغة ألهل
ة، ومنه قيل العالية من باب تعب، واألصل في الضالل الغيب

للذكر واألنثى، والجمع الّضوال، مثل ة للحيوان الّضال ضالّ
  .وقد تركت باقي المعاني خشية اإلطالة. 43داّبة ودواّب

  
  المبحث الثالث
  مواطن الفتن

 ومن ،هناك مواطن كثيرة للفتن هي نفسها مواطن الثبات
  :أهمها ما يلي

  . فتنة المال .1
  . فتنة الجاه .2
  .  فتنة الزوجة .3
  . فتنة األوالد .4
  . فتنة االضطهاد والطغيان والظلم .5
  . فتنة الدجال .6
  . كراهية الموتوفتنة الجهاد  .7
  . فتنة المنهج .8
  .ينفتنة القتال بين المسلم .9

  .فتنة التخلي عن نصرة المسلمين .10
  . فتنة الممات .11

وسيتم تفصيل الثبات فيها في الفصل الثاني إن شاء اهللا 
  .تعالى

  الفصل الثاني
  مواطن الثبات ووسائله

  
  المبحث األول

  تعريف الثبات لغة واصطالحاً
الشيء يثبت ثبوتاً، دام واستقر، فهو ) ثبت( :الثبات لغة

ألمر صح، ويتعدى بالهمزة ثابت، وبه سمي، وثبت ا
  44.الثَّباتُ: أثبته، وثبته، واالسم: والتضعيف، فيقال

الدوام واالستمرار على التمسك بالحق،  :الثبات اصطالحاً
 ، وأصحابهوالمنهج الصحيح الذي ثبت عن رسول اهللا 

  .45حتى يلقى اهللا عليه
  

  المبحث الثاني
  مواطن الثبات ووسائله

  مواطن الثبات
لكننا ل، لثبات كثيرة تحتاج إلى بيان وتفصيواطن ام

  .ثها على وجه اإلجمال في هذا البحسنكتفي بسرد بعض
  

  نالثبات في الفت: أوالً
إن التقلبات التي تصيب القلوب سببها الفتن، وإن الفتن 

.  فحيناً في المسرات، وحيناً في المضراتة؛غير محصور
ه يهتز طلباً لها، فإذا تعرض القلب لفتن السراء أو الضراء فإن

أو فرقاً منها، و عندها ال يثبت إال أصحاب البصيرة والتوفيق 
  . الذين عمر اإليمان قلوبهم

  
  :ومن أنواع الفتن

زين ِللنَّاِس حب الشَّهواِت ِمن :  قال تعالى: فتنة المال- أ
هِب والِْفضِة والْخَيِل النِّساء والْبِنين والْقَنَاِطيِر الْمقَنطَرِة ِمن الذَّ

 هِعند اللّها ونْياِة الديالْح تَاعم ِث ذَِلكرالْحاِم واَألنْعِة وموسالْم
للمال بريق يصعب على كثير ]. 14/آل عمران [حسن الْمآِب

وهو من خضرة . من النفوس مقاومته إال من عصم اهللا تعالى
حذر منها، وقد نعى اهللا على المنافقين الدنيا التي ينبغي ال

وِمنْهم من عاهد اللّه لَِئن : نكثهم لعهده لما اغتنوا فقال تعالى
اِلِحينالص ِمن لَنَكُونَنو قَندِلِه لَنَصن *آتَانَا ِمن فَضم ما آتَاهفَلَم

ِرضعم مهلَّواْ وتَوِخلُواْ ِبِه وِلِه بفَضون46 . فليحذر المؤمن
  .ذلك

 كثيرون هم الذين غرتهم الدنيا، فأنستهم : فتنة الجاه-ب
اآلخرة، ومن أخطر ما يفتن اإلنسان ويغريه وينسيه فتنة 
المنصب، وعظمة السلطان، والظهور وتحدث الناس عنه 

 واصِبر نَفْسك مع :  تعالىقال. كفنبهنا اهللا تعالى لذل. بالثناء
 تَعد ِشي يِريدون وجهه والن يدعون ربهم ِبالْغَداِة والْعالَِّذي
ِزينع تُِريد منْهع نَاكا ينْياِة الديالةَ الْحو  هَأغْفَلْنَا قَلْب نم تُِطع

وعن خطورة . 47عن ِذكِْرنَا واتَّبع هواه وكَان َأمره فُرطًا
ما ذئبان جائعان أرسال : "سابقتين قال رسول اهللا الفتنتين ال

في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
والمعنى أن حرص المرء على المال والشرف أشد . 48"دينهل

  . فساداً للدين من الذئبين الجائعين أرسال في غنم
 الزواج من أعظم نعم الدنيا ما دام : فتنة الزوجة- ج

حدين ولكنه مع ذلك سالح ذو . سان منهج الحقيترسم به اإلن
ن ِمن َأزواِجكُم ِإ:  فقال تعالىده،فحذر اهللا من ذلك ونبه عبا

فلنأخذ بنصح اهللا . 49ِدكُم عدوا لَّكُم فَاحذَروهموَأوال
  .وتوجيهاته وإال خابت المساعي

ع ذلك  المال والولد زينة الحياة الدنيا، وم: فتنة األوالد-د
ِإنَّما َأموالُكُم  : اهللا تعالىقالفالحذر من فتنتهما الزم 

وقال ]. 15/التغابن [ِفتْنَةٌ واللَّه ِعنده َأجر عِظيمِدكُم وَأوال
  .50)لد مجبنة مبخلة محزنةالو: (رسول اهللا
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 ويمثلها أروع تمثيل : فتنة االضطهاد والطغيان والظلم- ه
 ربنَا الَ تَجعلْنَا ِفتْنَةً لِّلْقَوِم الظَّاِلِمين :قول اهللا عز وجل

 النَّاِر ذَاِت *دوِد خْقُِتَل َأصحاب اُأل: وقوله تعالى] 85/يونس[
وهم علَى ما يفْعلُون ِبالْمْؤِمِنين *ِإذْ هم علَيها قُعود *الْوقُوِد 
ودشُه* موا ِمنْها نَقَممِميِد إالوِزيِز الْحْؤِمنُوا ِباللَِّه الْعَأن ي* 
رِض واللَّه علَى كُلِّ شَيٍء  لَه ملْك السماواِت واَألالَِّذي
شَِهيد51 .وروى البخاري عن خباب رضي اهللا عنه قال :

 وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، شكونا إلى رسول اهللا 
م يؤخذ الرجل فيحفر له  كان من قبلكقد: (فقال عليه السالم

في األرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد، من دون لحمه 

  .52)نهوعظمه، فما يصده ذلك عن دي
قال رسول اهللا .  وهي أعظم فتن الحياة: فتنة الدجال- و
" : اهللايا أيها الناس لم تكن فتنة على وجه األرض منذ ذرأ 

فاثبتوا : يا عباد اهللا، أيها الناس. آدم أعظم من فتنة الدجال
  .53"لكم صفة لم يصفها إياه قبلي نبيفإني سأصفه 

: يقول النبي. لثبات القلوب وزيغها أمام الفتن مراحلو
عرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب ت(

فيه نكتة أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت 
بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فال 
تضره فتنة مادامت السموات واألرض، واآلخر أسود مربداً 
كالكوز مجخياً ال يعرف معروفاً، وال ينكر منكراً، إال ما 

تؤثر الفتن : عنى عرض الحصير، أيوم. 54)اهأشرب من هو
ض شديد قد خالطه بيا: بداًومعنى مر. في القلب شيئاً فشيئاً

  . أي مقلوباً منكوساً: جخياًومسواد، 
  
  هادالثبات على الج: ثانياً

الجهاد ذروة سنام اإلسالم، وعزة المؤمنين، ومخزاة 
الكافرين، فيه مفارقة اإلخوان، واألحبة، والجيران، ومتعة 

قال . الدنيا وشهواتها، من أجل ذلك يحتاج إلى صمود وصبر
ه الَِّذين آمنُواْ ِإذَا لَِقيتُم ِفَئةً فَاثْبتُواْ واذْكُرواْ اللّيا َأيها  :تعالى

ومن الكبائر في ديننا الفرار من . 55حونكَِثيرا لَّعلَّكُم تُفِْل
الزحف وكان عليه الصالة والسالم وهو يحمل التراب على 

وثبت األقدام إن  (:ظهره في الخندق يردد مع المؤمنين
  .56)القينا
  

  منهجالثبات على ال: لثاًاث
إن هذه الدنيا التي نعمرها ذات شعاب ومفازات، وقليل 

والزيغ . من الناس من يوفق إلى الثبات على المبدأ والمنهج
عن المنهج ضياع كلي، وانتكاس عظيم، فيه الكفر والنفاق، 

 ولذلك نبه تعالى ،والفسق والفجور، والخيانة وسوء الخاتمة
ِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنْهم ِمن الْمْؤ: فقال

. 57من قَضى نَحبه وِمنْهم من ينتَِظر وما بدلُوا تَبِديال
 أغلى من أرواحهم، وإصرارهم على ذلك ال يعرف فالمبادئ
  . التنازل
  
  ماتمالثبات عند ال: رابعاً

م يحرمون الثبات في أشد وأما أهل الكفر والفجور فإنه
األوقات كربة فال يستطيعون التلفظ بالشهادة عند الموت، 

قل : جل عند موتهوهذا من عالمات سوء الخاتمة كما قيل لر
. فجعل يحرك رأسه يميناً وشماالً يرفض قولها، ال إله إال اهللا

 جيدة، هذه مشتراها عة هذه قط:وآخر يقول عند موته
ورابع يدندن . اء قطع الشطرنج، وثالث يذكر أسم"صرخي

ذلك ألن مثل هذه . بألحان أو كلمات أغنية، أو ذكر معشوق
وقد يرى من هؤالء . األمور أشغلتهم عن ذكر اهللا في الدنيا

سواد وجه أو نتن رائحة، أو صرف عن القبلة عند خروج 
  . أرواحهم، أو لفظ األرض لجثته، وال حول وال قوة إال باهللا

 والسنة فإن اهللا يوفقهم للثبات عند أما أهل الصالح
وقد يرى من هؤالء تهلل وجه، . الممات، فينطقون بالشهادتين

وهذا . أو طيب رائحة، ونوع استبشار عند خروج أرواحهم
مثال لواحد ممن وفقهم اهللا للثبات في نازلة الموت، إنه أبو 

قال : وهذا سياق قصته،زرعة الرازي أحد أئمة أهل الحديث
حضرنا أبا زرعة : فر محمد بن علي وّراق أبي زرعةأبو جع

قرية من قرى الري وهو في السوق أي عند ) ماشهران(بـ 
، والمنذر بن شاذان، ةاحتضاره وعنده أبو حاتم، وابن وار

) لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا(قين وغيرهم، فذكروا حديث التل
 نذكر واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه، فقالوا تعالوا

حدثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن : ةالحديث، فقال ابن وار
 فقال  -زهولم يجاو-جعفر عن صالح، وجعل يقول ابن أبي 

حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن : أبو حاتم
جعفر، عن صالح، ولم يجاوز، والباقون سكتوا، فقال أبو 

 ثنا بندار حدثنا أبوحد" نيهوفتح عي"زرعة وهو في السوق 
بن أبي غريب عن كثير عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح 

من كان : (قال رسول اهللا : بن مرة عن معاذ بن جبل قال
وخرجت روحه إلى ) آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل الجنة

  58.رحمة اهللا
 ثُم ِإن الَِّذين قَالُوا ربنَا اللَّه: وأمثال هؤالء قال اهللا فيهم

تَحزنُوا وَأبِشروا  ِئكَةُ َأال تَخَافُوا والا تَتَنَزُل علَيِهم الْمالاستَقَامو
وندتُوع نَِّة الَِّتي كُنتُمِبالْج59.  

ومما يعين على الثبات في كل المواطن السابقة التسليم 
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ا َأصاب ِمن م: فاهللا تعالى يقولك، لبأن القدر قد سبق في ذ
ٍة ِفي اَألمالِصيبِض وِإالر ِل َأن  ِفي ِك ِفي َأنفُِسكُمن قَبتَاٍب م

رأنَّب ِسيرلَى اللَِّه يع ذَِلك ا ِإنال*هال تَ ِلكَيو ا فَاتَكُملَى ما عوْأس 
التَفْر اللَّهو ا آتَاكُموا ِبمخْتَاٍل فَخُوٍرحكُلَّ م ِحبي ]  ،الحديد
والعلم بأن الدنيا دار ابتالء فال يتوقع فيها راحة بال ]. 22-23
وليشكر اهللا . صيبة ثانية الجزع مألن فال داعي للجزع د،نك

 وليتأس بمن ُأصيب بمثل بالئه، أو أكبر ،مصيبة أكبره أن وقا
.  وليعلم أن طلب األجر وفضل الصبر أعظم من البالءه،من

فإن الغاية . لباليا الصبر لصنوف اِقرىفال بد من إعداد 
وأنه كيفما جرى القضاء .  عند اهللاضاالوصول إلى مقام الر

فذلك خير له، وأن تشديد البالء يختص باألخيار، وأنه مملوك 
 ما أصابه أصابه برضاء وانهللا فليس له في نفسه شيء، 

نه عليه معاتبة ا ال يتهم في قضائه، والمالك وإرادته، فاهللا
 أن يسلي نفسه بأنها ساعة ستمر كما نفسه إذا جزعت، وعليه

 يبذل للوصول  كل ماوانمر غيرها، وأن يتخيل نعيم الجنة، 
وجود على كل حال فوجوده  اإلنسان موان ،إليها حقير مقابلها

نه قد مات خيار وا ت، خير من وجوده قبل الموتبعد المو
  .الخلق فال بد من الصبر
  ومـات كل بنيـه    قد مـات كل نبي

  وعـالم وفقيــه    ل لبيبومـات ك
  ـهكـل الخالئق في    أيوحشـن طريق

آدم قد عانى المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح بكى ف
أعواماً، وإبراهيم كابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى 

 من قومه قيلو فرعون قاسى منذهب البصر، وموسى 
 إال البر في العيش الضنك، المحن، وعيسى ال مأوى له

 المنافقين لزوجه، وقتل من صابر الفقر، وقَذْفَ محمدو
  60.بهيح

 إن الدنيا مرتعة وملهاة،" وإياك أن تسمع مقالة الكفار
ومملكة، ومفخرة، فيرتعون أيام صباهم، ويلعبون أيام شبابهم، 

فعالهم ويملكون إذا بلغوا أشدهم، ويفخرون بعد ذلك بأ
ة بزخارفها، ثم  بل هي مخدعك،وآثارهم، وليس الدنيا كذل

متعبة بمطالبها، ثم معركة في متاركة أهلها على مواهبها، ثم 
  61".مهلكة عياناً، ولم ينل المنى منها إيقاناً

  
  ثبـاتئل الوسا

  
 في ؛ الذي يقول النبي بلما كان ارتباط هذا الموضوع بالقل

. 62)لقلب ابن آدم أشد انقالباً من القدر إذا اجتمعت غلياً: (شأنه
إنما سمي : (عليه الصالة والسالم للقلب مثالً آخر فيقولويضرب 

القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها 

  .63)طنالريح ظهراً لب
فتثبيت هذا المتقلب ضد رياح الشهوات والشبهات أمر 
خطير يحتاج لوسائل جبارة تكافئ ضخامة المهمة 

  :فمن ذلك ما يلي. وصعوبتها
  . قراءة وفهماً وعمالًنل على القرآاإلقبا .1
  .خلقاً ومنهج حياة التزام شرع اهللا والعمل الصالح .2
  . تدبر قصص القرآن والتأسي بها .3
  . الدعاء واللجوء إلى اهللا تعالى، ألن الدعاء عبادة .4
  .  تعالى في مواطن الشدة والرخاءاهللاذكر  .5
  . الحرص على السلوك الصحيح .6
  . ج الكتاب والسنةالثقة بالطريق المبني على منه .7
  . ممارسة الدعوة والعمل بمقتضياتها .8
  . االلتفاف حول عناصر الثبات .9
الثقة بنصر اهللا، وأن المستقبل لإلسالم، ولو عظم سواد  .10

  . الباطل
  . معرفة حقيقة الباطل، وعدم االغترار به على كل حال .11
  . استجماع األخالق المعينة على الثبات، والتخلق بها .12
  . لح واالستفادة من خبرتهوصية الرجل الصا .13
  .التأمل في نعيم الجنة، وعذاب النار، وذكر الموت .14

  
  توضيح وسائل الثبات

من رحمة اهللا عز وجل بالناس أن بين لهم في كتابه 
أستعرض .  وسائل الثباتوعلى لسان نبيه وفي سيرته 

  .لكريم بعضاً منها ليكون لك عوناًمعك أيها القارئ ا
  

   قراءة وفهما وعمالًاإلقبال على القرآن
القرآن الكريم وسيلة الثبات العظمى، فهو حبل اهللا المتين، 
والنور المبين، من تمسك به عصمه اهللا، ومن اتبعه أنجاه اهللا، 

ولقد نص اهللا على أن . ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم
مفصالً هي التثبيت، كتاب ة التي من أجلها أنزل هذا الالغاي

قَاَل الَِّذين و :ه في معرض الرد على شُبه الكفارفقال سبحان
 نُزَل علَيِه الْقُرآن جملَةً واِحدةً كَذَِلك ِلنُثَبتَ ِبِه كَفَروا لَوال

الْحقِّ  ِجْئنَاك ِب يْأتُونَك ِبمثٍَل ِإالوال*  َؤادك ورتَّلْنَاه تَرِتيالفُ
تَفِْسير نسَأحاو64 .  

: ، لما قال المشركونسوله لر تعالى اهللاواب كان جو
  .66ما ودعك ربك وما قَلَى: 65)...ودع محمد(

ورده عز وجل على الكفار لما ادعى كفار قريش أن محمداً 
ة يأخذ القرآن عن نجار رومي بمكانه إنما يعلمه بشر و :
ِلِميجِه َأعِإلَي ونلِْحدالَِّذي ي انسِبينم ِبيرع انذَا ِلسهو 67.  

 في نفوس المؤمنين لما قال ثر قول اهللا عز وجلوأ
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 أليس تثبيتاً على تثبيت، وربطاً ،"تنيائذن لي وال تف: "المنافق
على القلوب المؤمنة، ورداً على الشبهات، وإسكاتاً ألهل 

  .68اَأالَ ِفي الِْفتْنَِة سقَطُو؟ بلى وربي، ...الباطل
 يعد المؤمنين في رجوعهم من الحديبية اهللاأال ترى أن 

وأنه سيعجلها لهم، ) وهي غنائم خيبر(بغنائم كثيرة يأخذونها 
وأنهم سينطلقون إليها دون غيرهم، وأن المنافقين سيطلبون 
مرافقتهم، وأن المسلمين سيقولون لن تتبعونا، وأنهم 

ولون سيصرون يريدون أن يبدلوا كالم اهللا، وأنهم سيق
ْل كَانُوا لَا ب: للمؤمنين بل تحسدوننا، وأن اهللا أجابهم بقوله

 ثم يحدث هذا كله أمام المؤمنين مرحلة يفْقَهون ِإال قَِليال
وهكذا ندرك الفرق ؟ ة وخطوة خطوة وكلمة كلمة مرتباًمرحل

بين الذين ربطوا حياتهم بالقرآن، وأقبلوا عليه تالوة وحفظاً 
، ومنه ينطلقون، وإليه يفيئون، وبين من جعلوا وتفسيراً وتدبراً

  . كالم البشر جل همهم، وشغلهم الشاغل
  

  التزام شرع اهللا والعمل الصالح خلقاً ومنهج حياة
أكرم اهللا تعالى اإلنسان بإرسال الرسل، وإنزال الكتب 
ليعينه ويوجهه إلى ما فيه خير دينه ودنياه وآخرته، فحذره 

يثَبتُ اللّه الَِّذين : فقال اهللا تعالىه، وبشره، وأوعده ووعد
رِة ويِضلُّ اللّه آمنُواْ ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنْيا وِفي اآلِخ

الحياة  في أما: "قال قتادة. 69ين ويفْعُل اللّه ما يشَاءمالظَّاِل
 ."ي القبرالدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي اآلخرة ف

ولَو : وقال سبحانه. 70وكذا روي عن غير واحد من السلف
 أي ،71َأنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُون ِبِه لَكَان خَيرا لَّهم وَأشَد تَثِْبيتًا

وهذا بّين، وإال فهل نتوقع ثباتاً من الكسالى . على الحق
ها وادلهم القاعدين عن األعمال الصالحة إذا أطلت الفتنة برأس

لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم ؟ خطبال
  . بإيمانهم صراطاً مستقيماً

  
  تدبر قصص األنبياء ودراستها للتأسي والعمل

لم يكن القصص القرآني لمجرد السمر والتسلية، وإنما 
وكُالًّ نَّقُص : كان للتدبر، وأخذ العبرة، واألسوة، قال تعالى

ِمن كلَيِذِه عِفي ه اءكجو كتُ ِبِه فَُؤادا نُثَبِل مساء الرَأنب 
ْؤِمِنينى ِللْمِذكْرِعظَةٌ وومقُّ والْح72.  

 للتلهي فما نزلت تلك اآليات على عهد رسول اهللا 
 والتفكه، وإنما لغرض عظيم هو تثبيت فؤاد رسول اهللا 

 تأمل قول اهللا عز .وأفئدة المؤمنين معه، ومن يأتي من بعدهم
 قُلْنَا يا *قَالُوا حرقُوه وانصروا آِلهتَكُم ِإن كُنتُم فَاِعِلين : وجل
ِبِه كَيدا  وَأرادوا *علَى ِإبراِهيم ماً ر كُوِني بردا وسالنَا

كان آخر قول : "قال ابن عباس. 73خْسِرينفَجعلْنَاهم اَأل

  . 74" ونعم الوكيلاهللاحسبي :  في النارإبراهيم حين ألقي
ه السالم أمام فهال تصورت عظمة ثبات إبراهيم علي

وكيف ة، خل نفسك وأنت تتأمل هذه القصتدالطغيان والعذاب 
  له؟صبح مستعداً لتحدي الباطل وأهيقوى عزمك وت

فَلَما تَراءى : و تدبر قول اهللا عز وجل في قصة موسى
اِن قَاَل َأصعمالْج كُونردى ِإنَّا لَموسم ابقَاَل كَال*ح  ِعيم ِإن 

 ات،ر من معاني الثبأليس في هذا معنى آخ. 75ربي سيهِدين
فيقوى عزمك بالرغم من مالحقة الطالبين، ويقوى ثباتك في 

لمقهورين وأنت تتدبر هذه لحظات الشدة وسط صرخات ا
  ؟ةالقص

وحي، وينازل فرعون، وتدور األيام، وينتصر موسى بال
ويتجدد التحدي، ويظهر الثبات في قصة سحرة فرعون، ذلك 

  . المثل العجيب للثلة التي ثبتت على الحق بعدما تبين نوره
أال ترى أن معنى عظيماً من معاني الثبات يستقر في 

آمنتُم لَه قَبَل َأن آذَن : النفس أمام تهديدات الظالم وهو يقول
ِإنَّه الَّلَكُم كُمفَُأل لَكَِبير رحالس كُملَّملَكُم ِذي عجَأرو كُمِديَأي نقَطِّع
م ِفي جذُوِع النَّخِْل ولَتَعلَمن َأينَا َأشَد عذَابا ٍف وُألصلِّبنَّكمن ِخال
ثبات وأي ثبات، ثبات القلة المؤمنة الذي ال ؟ انه 76وَأبقَى

لَن نُّْؤِثرك علَى ما جاءنَا : راجع وهم يقولونيشوبه أدنى ت
نَّما تَقِْضي هِذِه ِمن الْبينَاِت والَِّذي فَطَرنَا فَاقِْض ما َأنتَ قَاٍض ِإ

يااة الْحنْيالد77 . آل ومثل ذلك قصة مؤمن قوم يس، ومؤمن
 الثبات أعظم دروسها ؛فرعون، وأصحاب األخدود وغيرها

  . وعبرها
  

  دةالدعاء والتضرع واللجوء إلى اهللا، ألن الدعاء عبا
يكاد يكون من أعظم صفات عباد اهللا المؤمنين التوجه إلى 
: اهللا بالدعاء وطلب التثبيت في مختلف الظروف واألحوال

ابهرا وغَبونَنَا رعدياِت ورِفي الْخَي وناِرعسكَانُوا ي مِإنَّه78 ،
 أن أعظم الخلق وهم األنبياء عليهم الصالة وهذه اآلية تكشف

والسالم يدعون ربهم رغبة فيما عنده، وخوفاً من عقوبته، 
تَنَايدِإذْ ه دعنَا بنَا الَ تُِزغْ قُلُوببر79 ، اربنَا صلَينَا َأفِْرغْ عبر

لوب بني آدم كلها بين أصبعين قولما كانت . 80وثَبتْ َأقْدامنَا
 فنبهنا ،81اء الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشن أصابعم

: يقولوكثيرا ما يكرر ه؛ ف وعلمنا بفعله وقولرسول اهللا 
  .82)كيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين(

  
  اإلكثار من ذكر اهللا في مواطن الشدة والرخاء

فتأمل هذا االقتران بين . وهو من أعظم أسباب الثبات
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا : ز وجلالذكر والثبات في قوله ع

 فجعله ،83حونِثيرا لَّعلَّكُم تُفِْللَِقيتُم ِفَئةً فَاثْبتُواْ واذْكُرواْ اللّه كَ
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  .ادمن أعظم ما يعين على الثبات في الجه
وكيف استعان يوسف الصديق عليه السالم في الثبات أمام 

ال لما دعته إلى نفسها؟ ألم يدخل فتنة المرأة ذات المنصب والجم
ة جنود الشهوات على كسرت أسلحفت، "معاذ اهللا"في حصن 

  . وهكذا تكون فاعلية األذكار في تثبيت المؤمنين أسوار حصنه؟
  

  الطريق الصحيحالحرص على أن يسلك المسلم 
إن الطريق الصحيح المنجي هو طريق أهل السنة 

الفرقة الناجية، أهل والجماعة، طريق الطائفة المنصورة، و
العقيدة الصافية، والمنهج السليم، واتباع السنة والدليل، 

وأكبر برهان . والتميز عن أعداء اهللا ومفاصلة أهل الباطل
لماذا ضل : لمعرفة قيمة هذا في الثبات أن تتأمل وسائل نفسك

كثير من السابقين والالحقين وتحيروا ولم تثبت أقدامهم على 
أو وصلوا إليه بعدما يه،  وال ماتوا علتقيمالصراط المس

  انقضى جل عمرهم وأضاعوا أوقاتاً ثمينة من حياتهم؟
  

  سنةالثقة بسالمة الطريق المبني على منهج الكتاب وال
كلما ازدادت الثقة بالطريق الذي يسلكه المسلم، كان ثباته 

  : ولهذا وسائل منها،عليه أكبر
م الْحمد ِللَِّه وسال: الشعور باالصطفاء، قال اهللا عز وجل

ثُم َأورثْنَا الِْكتَاب الَِّذين : وقال. 84علَى ِعباِدِه الَِّذين اصطَفَى
وكَذَِلك يجتَِبيك ربك ويعلِّمك : وقال. 85اصطَفَينَا ِمن ِعباِدنَا

وكما أن اهللا اصطفى األنبياء . 86ِمن تَْأِويِل اَألحاِديِث
صالحين نصيب من ذلك االصطفاء وهو ما ورثوه من فلل

  . علوم األنبياء
أن الصراط المستقيم الذي تسلكه ليس  الى ئنانكمواط

عتيق (جديداً وال وليد قرنك وزمانك، وإنما هو طريق عتيق 
قد سار فيه من قبلك األنبياء والصديقون والعلماء ) صفة مدح

ل وحشتك أنساً، والشهداء والصالحون، فتزول غربتك، وتتبد
وكآبتك فرحاً وسروراً، ألنك تشعر بأن أولئك كلهم أخوة لك 

  . في الطريق والمنهج
ماذا يكون شعورك لو أن اهللا خلقك جماداً، أو دابة، أو 
كافراً ملحداً، أو داعياً إلى بدعة، أو فاسقاً، أو مسلماً غير 

  داعية إلسالمه، أو داعية في طريق متعدد األخطاء؟
 أن شعورك باصطفاء اهللا لك، وأن جعلك داعية أال ترى

من عوامل ثباتك على منهجك ، وهو من أهل السنة والجماعة
  ؟كوطريق

  
  ممارسة الدعوة إلى اهللا عز وجل والعمل بمقتضاها

النفس في صفائها كالماء إن لم تتحرك تأسن، وإن لم 

الدعوة إلى : تنطلق تتعفن، ومن أعظم مجاالت انطالق النفس
يها ، فهي وظيفة الرسل، ومخلصة النفس من العذاب؛ فاهللا

فَِلذَِلك فَادع واستَِقم كَما  :ماتتتفجر الطاقات، وتنجز المه
الن ال يتقدم وال ف"وليس يصح شيء يقال فيه . 87ُأِمرتَ
 –ية  لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصإن النفس إنف "،يتأخر

، فال بد من -كوا فيأشغل رجالك وإال اشتغل: كمن يقول
  . العمل، واإليمان يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي

 ببذل الوقت، وكّد تكونوالدعوة إلى المنهج الصحيح 
الفكر، وسعي الجسد، وانطالق اللسان، بحيث تصبح الدعوة 
هم المسلم وشغله الشاغل، يقطع الطريق على محاوالت 

  . الشيطان باإلضالل والفتنة
يحدث في نفس الداعية من الشعور زد على ذلك ما 

بالتحدي تجاه العوائق، والمعاندين، وأهل الباطل، وهو يسير 
في مشواره الدعوي، فيرتقي إيمانه، وتقوى أركانه، ويعلو 

  . بنيانه
فتكون الدعوة باإلضافة لما فيها من األجر العظيم وسيلة 
 من وسائل الثبات، والحماية من التراجع والتقهقر، ألن الذي
يهاجم ال يحتاج للدفاع، واهللا مع الدعاة يثبتهم، ويسدد خطاهم، 
والداعية كالطبيب يحارب المرض بخبرته وعلمه، وبمحاربته 

  . في اآلخرين فهو أبعد من غيره عن الوقوع فيه
  

  االلتفاف حول عناصر الثبات
وأي عناصر تلتف حولها؟ إنها تلك العناصر التي من 

إن من الناس ناساً مفاتيح للخير : (صفاتها ما أخبرنا به 
  .88)مغاليق للشر

االنتفاع بالعلماء والصالحين والدعاة المؤمنين، وااللتفاف 
وقد حدثت في التاريخ . حولهم معين كبير على الثبات

اإلسالمي فتن ثبت فيها المسلمون برجال، كما أعز اهللا الدين 
القول بخلق بالصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة ب

  . القرآن، وبابن تيمية في مواقف ال تنكر
 :واسمع ابن القيم يثني على دور ابن تيمية في التثبيت

وكنا إذا اشتد بنا الخوف، وساءت بنا الظنون، وضاقت بنا "
األرض أتيناه، فما هو إال أن نراه ونسمع كالمه فيذهب ذلك 

، فسبحان من كله عنا، وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة
أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، 
وآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها 

  .89"والمسابقة إليها
إن االخوة اإلسالمية مصدر أساسي للتثبيت، فإخوانك 
الصالحون، وأهل القدوة، والمربون، هم عونك في الطريق، 

الذي تأوي إليه فيثبتوك بما معهم من آيات اهللا والركن الشديد 
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افهم، وإياك والوحدة فتتخطفك نالزمهم وعش في أك. مةوالحك
  . الشياطين، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية

  
  الثقة بنصر اهللا وأن المستقبل لإلسالم ولو عظم سواد الباطل

تشتد الحاجة إلى الثبات عند تأخر النصر، حتى ال تزل 
وكََأين من نَِّبيٍّ قَاتََل معه ِربيون :  بعد ثبوتها، قال تعالىقدم

كَِثير فَما وهنُواْ ِلما َأصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما ضعفُواْ وما 
اِبِرينالص ِحبي اللّهتَكَانُواْ ول*اسقَو ا كَانمِإالَّ َأن قَالُواْ و مه

غِْفر لَنَا ذُنُوبنَا وِإسرافَنَا ِفي َأمِرنَا وثَبتْ َأقْدامنَا وانصرنَا ربنَا ا
 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَواِب *عثَو نسحا ونْيالد ابثَو اللّه مفَآتَاه 

ِسِنينحالْم ِحبي اللّهِة واآلِخر90.  
ين في مكة  ألصحابه المعذبواذكر توجيه رسول اهللا 

؟ ففي حديث قالفماذا م، م أن المستقبل لإلسالليثبتهم، أخبره
وليتمن اهللا هذا األمر حتى : (خباب مرفوعاً عند البخاري

يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إال اهللا 
  .91)نوالذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلو

تقبل فهال جمعنا تلك األحاديث المشابهة التي تبين أن المس
سلمين لنتربى وإياهم على لهذا الدين وعلمناها ناشئة الم

  ثبات؟ال
  

  عرفة حقيقة الباطل وعدم االغترار به وكشفه على كل حالم
الَ يغُرنَّك تَقَلُّب الَِّذين تعال معي لنسمع قوله عز وجل 

وِبْئس  متَاع قَِليٌل ثُم مْأواهم جهنَّم *كَفَرواْ ِفي الِْبالَِد 
ادالِْمه92 . له تعالىوقو. تسرية عن المؤمنين وتثبيت لهمانه :
 كُثُ ِفيمفَي النَّاس نفَعا يا مَأمفَاء وج بذْهفَي دبا الزفََأم

 يخافون الباطل، وال عبرة ألولي األلباب فال93اَألرِض
ستسلمون له، ولو كثر جنده، وعظمت ييخشون، وال 

أال ترى .  فإن اهللا سيفضحه، ويكشف عوارهضوضاؤه،
م القرآن يفضح أهل الباطل، ويعري أهدافهم، ووسائله

ِرِمينجِبيُل الْمس تَِبينِلتَساِت وُل اآلينفَص كَذَِلكو94 كي ال 
كي يعرفوا من أين يؤتى ويؤخذ المسلمون على غرة، 

  م؟اإلسال
ة زلت أقدامهم، لقد سمعنا ورأينا حركات قد تهاوت، ودعا

ففقدوا الثبات على المنهج لما ُأتُوا من حيث لم يحتسبوا بسبب 
  . جهلهم بأعدائهم، وتساهلهم في حق أنفسهم

  
  ستجماع األخالق المعينة على الثبات والتخلق بهاا

 وعلى ق،لقد بعث المصطفى ليكمل ويتمم مكارم األخال
د وما أعطي أح: (رأس تلك الصبر، ففي حديث الصحيحين

وأشد الصبر عند الصدمة األولى، . 95)عطاء خيرا من الصبر

وإذا أصيب المرء بما لم يتوقع، تحصل النكسة، ويزول 
رأيت كبيراً قارب : "يقول ابن الجوزي. الثبات إذا عدم الصبر

ما : الثمانين وكان يحافظ على الجماعة فمات ولد البنته، فقال
إن اهللا تعالى : م قالث. ينبغي ألحد أن يدعو، فإنه ما يستجيب

و . تعالى اهللا عن قوله علواً كبيراً، 96"يعاند فما يترك لنا ولداً
لما أصيب المسلمون في غزوة أحد، لم يكونوا ليتوقعوا تلك 
المصيبة، ألن اهللا وعدهم بالنصر، فعلمهم اهللا تعالى بذلك 

ِصيبةٌ قَد َأولَما َأصابتْكُم م: درساً شديداً ثمنه الدماء والشهداء
َأصبتُم مثْلَيها قُلْتُم َأنَّى هذَا قُْل هو ِمن ِعنِد َأنْفُِسكُم ِإن اللّه علَى 

ٍء قَِديركُلِّ شَي97 ،؟ إنه التنازع همفماذا حصل من عند أنفس
في األمر، والعصيان من بعد ما أراهم اهللا ما يحبون من 

، ]152/آل عمران [ الدنْياِمنكُم من يِريدظهور النصر، 
  . فزلت األقدام بعد ثبوتها

  
  الحرص على وصية الرجل الصالح واالستفادة من خبرته

عند التعرض لالبتالء والفتن والتمحيص عليك 
 من عوامل الثبات، الصالحين، أمسك على وصاياهم، فإنهبا

لك رجالً صالحاً يعظك ويثبتك، فتكون كلمات اهللا فإذا قيض 
 اهللا بها، ويسدد بها الخطى، فتكون تلك الكلمات مشحونة ينفع

  . بالتذكير باهللا، ولقائه، وجنته، وناره، وعدم االغترار
تعلم سيرة اإلمام أحمد رحمه اهللا، الذي دخل المحنة 

لقد سيق إلى المأمون مقيداً باألغالل، وقد . ليخرج ذهباً نقياً
 لقد قال خادم توعده وعيداً شديداً قبل أن يصل إليه، حتى

يعز علّي يا أبا عبد اهللا، أن المأمون قد سل : (لإلمام أحمد
، سيفاً لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول اهللا
. 98)لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف

فسارع أهل البصيرة واستغلوا الفرصة ليلقوا إلى إمامهم 
لما حِمل : "أبي جعفر األنباري قالبكلمات التثبيت ؛ فعن 

أحمد إلى المأمون أخبرت، فعبرت الفرات، فإذا هو جالس في 
يا هذا، : فقلت. يا أبا جعفر تعنيت: فقال. الخان فسلمت عليه

أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فواهللا لئن أجبت إلى خلق 
القرآن ليجيبن خلق، وإن لم تُجب ليمتنعن خلق من الناس 

ر، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك، فإنك تموت، البد من كثي
ما شاء : فجعل أحمد يبكي ويقول. الموت، فاتق اهللا وال تجب

ما : فأعدت عليه وهو يقول.. .يا أبا جعفر أِعد: ثم قال. اهللا
  .99"شاء اهللا

: ومما قال اإلمام أحمد في سياق رحلته إلى المأمون
لنا رجل لليل، فعرض صرنا إلى الرحبة منها في جوف ا"

على : فقال للجمال. هذا: ل له فقيل؟أيكم أحمد بن حنب: فقال
يا هذا، ما عليك أن تُقتل ها هنا، وتدخل : "ثم قال.. .كرسل
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فسألت عنه، فقيل لي . أستودعك اهللا، ومضى: ثم قال؟ "جنةال
ة يعمل الصوف في البادية يقال هذا رجل من العرب من ربيع

  .100"ذكر بخير جابر بن عامر يهل
يا هذا إنك : "ومن ذلك أيضاً أن أعرابياً قال لإلمام أحمد

وافد الناس فال تكن شؤماً عليهم، وإنك رأس الناس اليوم 
فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه، فيجيبوا فتحمل أوزارهم 
يوم القيامة، وإن كنت تحب اهللا، فاصبر على ما أنت فيه، 

وكان : ال اإلمام أحمدفق."إال أن تقتلفإنه ما بينك وبين الجنة 
كالمه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من االمتناع عن ذلك 

   101.الذي يدعونني إليه
ا سمعت كلمة وقعت م: "وفي رواية أن اإلمام أحمد قال

في هذا األمر أقوى من كلمة األعرابي كلمني بها في رحبة 
: ت، قالطوق وهي بلدة بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرا

 ،"متّ شهيداً، وإن عشت عشت حميداًيا أحمد إن يقتلك الحق "
  .102"فقوي قلبي

ويقول اإلمام أحمد عن مرافقة الشاب محمد بن نوح الذي 
لى حداثة سنه، وقدر  ع-  ما رأيت أحداً: مد معه في الفتنةص

 أقوم بأمر اهللا من محمد بن نوح، إني ألرجو أن –علمه 
يا أبا عبد اهللا، اهللا : " لي ذات يومالق. يكون قد ختم له بخير

اهللا، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك قد مد الخلق 
. أعناقهم إليك، لما يكون منك، فاتق اهللا، واثبت ألمر اهللا

وحتى أهل السجن الذين كان . 103"فمات وصليت عليه ودفنته
فقد قال . يصلي بهم اإلمام أحمد وهو مقيد، ساهموا في تثبيته

 ما هو –لست أبالي بالحبس : "ام أحمد مرة في الحبساإلم
 بالسيف، وإنما أخاف فتنة  وال قتالً–ومنزلي إال واحد 

ال عليك يا أبا عبد : "سمعه بعض أهل الحبس فقالف" طالسو
كأنه ، ف"طان، ثم ال تدري أين يقع الباقياهللا، فما هو إال سو

  104.هسري عن
.  إذا تليت عليك واعقلهان،فعليك بوصية من الصالحي

أثناء  في واطلبها. ذا خشيت مما قد يقع فيهواطلبها قبل سفر إ
واطلبها إذا عينت في منصب أو . ابتالء، أو قبل محنة متوقعة

وثبت نفسك، وثبت غيرك واهللا ولي . ورثت ماالً وغنى
والعلماء ورثة .  أسوة حسنةإن لنا في رسول اهللا. المؤمنين
  .لميراث الذي ينجي صاحبهفاحرص على ا. األنبياء
  

  موتالتأمل في نعيم الجنة، وعذاب النار، وتذكر ال
بالد األفراح، وسلوة األحزان، ومحط جنة واعلم أن ال

رحال المؤمنين، والنفس مفطورة على عدم التضحية والعمل 
والثبات، إال بمقابل يهّون عليها الصعاب، ويذلل لها ما في 

ي يعلم عظيم األجر تهون فالذ. الطريق من عقبات ومشاق

أنه إذا لم يثبت فستفوته م ليه مشقة العمل، وهو يسير ويعلع
جنة عرضها السموات واألرض، ثم إن النفس تحتاج إلى ما 

فقد . يرفعها من الطين األرضي، ويجذبها إلى العالم العلوي
إنكم ستلقون بعدي أثرة : ( يقول لألنصاركان النبي 

  . فق عليه، مت)ض الحوفاصبروا حتى تلقوني على
بر، والحشر، والحساب، قل حال الفريقين في المتأو

تذكر الموت و .ةوالميزان، والصراط، وسائر منازل اآلخر
فإن ذكره يحمي المسلم من التردي، ويوقفه عند حدود اهللا فال 
يتعداها، ألنه إذا علم أن الموت أدنى من شراك نعله، وأن 

ه أن يزل، يف تسول له نفسساعته قد تكون بعد لحظات، فك
أكثروا من : (وألجل هذا قال اف؟ أو يتمادى في االنحر

  .105)ذاتذكر هاذم الل
  

  وفيها النتائج والتوصيات، الخاتمة
 :لما كان صالح اإلنسان وفساده مداره على القلب لقوله

جسد كله وإذا أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ال"
 لذلك فإن أهم 106،"هي القلبأال وه؛ فسدت فسد الجسد كل

عضو يحتاج إلى الثبات هو القلب، لزم معرفة المخاطر التي 
تؤثر عليه، من الفتن المختلفة، والفتن المضلة، ولزم وضع 
الدواء لها بمعرفة وسائل التثبيت والحفظ، والعناية، وعدم 
الغفلة، واالحتياط من القريب، والبعيد؛ كالزوجة، والولد، 

فنحن في زمٍن . بة في بحبوحة العيشل، والرغوالنفس، والما
:  قالفعن أنس؛  فيه على دينه كالقابض على الجمرالقابض

يأتي على الناس زمان الصابر فيه على " :قال رسول اهللا
  107".دينه كالقابض على الجمر

وقد اشتمل البحث على التعريف بمواطن الفتن، ووسائل 
القرآنية، واألحاديث باآليات عاً وكبح المحن مشفوالثبات، 

النبوية، ليقوى قلب المؤمن، ويثبت على طاعة اهللا تعالى، 
وإن اكتنفته الشدائد، وأحاطت به األعاصير، فهو مستيقظ 

فجاءت . يراقب ما يرضي ربه، غير غافل عما يكاد له
وسائل الثبات بلسماً لتشد من أزره، وتعينه على كيفية 

المبصرة بأن شهوات التصدي لنوائب دهره، مع المعرفة 
الدنيا مهما لمع بريقها، وطاب مذاق ريقها، لذائذ زائلة،ال 
تصلح للمقارنة مع النعيم الذي ال ينفد، واللذة التي ال تنقضي 

  .في جوار الرحمن
اء هذا البحث وسيلة موجزة، وأرجو أن تكون محكمة فج

إن شاء اهللا تعالى، ليأخذ بيد من يقرؤه، أو ينصح بقراءته 
ه، لتثبيت القلوب على درب اإلسالم واإليمان، لغير

وخصوصاً في زمن تعصف فيه رياح الشهوات، في البيوت 
 من أبناء األمة، 108اتفلوات، وصار األمر فيه للرويبضوال
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فبدالً من أن . العاجزين عن كشف الغمة، لضعف الهمة
يتكلمون . يكونوا عوناً على الخير، صاروا أنصاراً للغير

. عون لنا الكالم، وهم من عسكر العدو وأنصارهبلساننا، يبي
فليتيقظ المسلم، وليفتح عينيه على الواقع، وليقارن ذلك 
بالتعاليم اإلسالمية، والسنن الربانية، وال يغفل عن طلب 
العون من إخوانه، وال يقصر في استخدام الوسائل المتقدمة، 
حتى يحفظ عليه نعمة الدين، ويخرج من دنياه إلى أخراه 

قرير العين، شامخ الجبين، مطمئناً على عاقبته، فإنه من 
  .مأمنه يؤتى الحذر

فقير إلى من ولست أدعي كماالً، فأنا معترف بضعفي، 
فإن رأيت عيباً أو نقصاً فإن اهللا ، يأخذ بيدي، ويقف معي

. ستير يحب الستر، وإن رأيت خيراً فالحمد هللا على توفيقه
باباً للولوج إلى رحمته، وسبباً واهللا أسال أن يجعل هذا البحث 

 .نصيرفي دخول جنته، إنه نعم المولى ونعم ال
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The Means of Firmness in Qur'an and Hadith 
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ABSTRACT 

 
Allah gives the Muslim the opportunities to face different problems and solve them. The procedure of 

firmness was there in the Glorious Qur’an and Sunna. The researcher tries to collect information about ways 
of temptations to avoid them by following fifteen ways as follows: 1- Recitation of Qur’an. 2- Following 
advises of the Islamic religion. 3- Taking reason from Qur’anic stories. 4- Praying to Allah for help. 5- 
Remembrance of Allah all the way. 6- To have good behaviors and manners.7- Pedagogy to self, family, 
neighbors, and around. 8- Confidence about firmness on Qur’an and Sunna. 9- Preaching and practicing 
good. 10- Collecting good characters and using them. 11- Getting knowledge about falsehood and do not 
conceit on it in any way. 12- Surrounding around firmness elements. 13- Victory for Islam will come inspite 
of the numerous enemies. 14- Following the recommendations of righteous people and getting benefits of 
that. 15- Meditation of paradise life, hill-fire life and thinking about death. The conclusion contains the 
results and recommendations. 
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